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Onderwerp 
Afdoening motie ‘Innovatieve oplossingen voor voedselverspilling’ 

  

 
Geachte voorzitter, 
 
Uw raad heeft tijdens de bespreking van de Voorjaarsnotie/Algemene Beschouwingen (RIS296820) op 
6  juli 2017 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie over ‘Innovatieve oplossingen voor 
voedselverspilling’ (RIS297506) aangenomen.  
 
Constaterende dat: 

− er in Nederland jaarlijks gemiddeld 40 kilo voedsel per persoon wordt weggegooid wat voor de 
gehele Haagse populatie 21 miljoen kilo weggegooid voedsel per jaar zou betekenen; 

− voedselverspilling van huishoudens en restaurants voor 3.5% bijdraagt aan de totale uitstoot van 
broeikasgassen in Nederland; 

Overwegende dat: 

− de gemeente Den Haag middels het programma ‘Startup in Residence’ startups uitdaagt om met 
innovatieve oplossingen voor urban challenges te komen; 

− de gemeente Den Haag de CO2-uitstoot wil terugdringen en wil overgaan tot een meer circulaire 
economie en dat het terugdringen van voedselverspilling binnen deze doelstellingen past. 

Verzoekt het college: 
− bij een eerstvolgende editie van het programma ‘Startup in Residence’ het terugdringen van 

voedselverspilling als één van de urban challenges op te nemen. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 
 
De geschetste problematiek met betrekking tot voedselverspilling is in vele steden een belangrijk 
vraagstuk. Door het opnemen van dit vraagstuk in de volgende editie zou de potentiële startup de 
ontwikkelde oplossing in Den Haag kunnen ontwikkelen en vervolgens naar andere steden kunnen 
opschalen. Dat is volledig in lijn met de ambities van het college in het startup programma Impact 
Economy, waar Startup in Residence onderdeel van uitmaakt.  
 
Een belangrijk element van het Startup in Residence programma is dat de gemeente als 
ontwikkelpartner fungeert, waardoor de geselecteerde startup optimaal gebruik kan maken van de 
kennis en kunde van de betrokken opdrachtgever. Dit zijn ambtenaren uit verschillende diensten die 
hun stedelijke vraagstuk (urban challenge) via dit programma aanbesteden.  
Om aan deze motie gevolg te geven zullen wij daarom met betrokken afdelingen in gesprek gaan om ze 
te stimuleren ‘het terugdringen van voedselverspilling’ als urban challenge in te dienen. We denken dat 
dit een kansrijk vraagstuk is dat zich goed leent voor ontwikkeling in het Startup in Residence 
programma. Of het uiteindelijk tot een opdracht komt, hangt af van de kwaliteit van de ingediende 
voorstellen door startups op dit vraagstuk. We kunnen daarom niet garanderen dat in de volgende 
editie het terugdringen van voedselverspilling als urban challenge vastgesteld zal worden.  
 
De tweede Startup in Residence editie is op 19 december met Demo Day afgerond waar de zes 
geselecteerde startups hun oplossingen hebben gepresenteerd. De contracten voor het vervolg worden 
momenteel onderhandeld tussen opdrachtgevers en startups. In 2018 start Startup in Residence 3.0 en 
worden de urban challenges verzameld, die in het tweede kwartaal in de markt worden gezet, waarna 
de startups hun innovatieve oplossingen kunnen indienen. Voor de zomer bepaalt een jury welke 
ingediende voorstellen mogen deelnemen aan het programma en dus samen met de gemeente van idee 
tot prototype of product worden doorontwikkeld.  
Wij zullen uw Raad medio 2018 informeren over de tussentijdse resultaten in Startup in Residence 
3.0, in het bijzonder over of en zo ja welke oplossing met betrekking tot het terugdringen van 
voedselverspilling in Den Haag is geselecteerd voor het nieuwe programma. 
 
Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
 


